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part dels altres col·lectius 

de la parròquia. Tanma-

teix admirem i apreciem 

moltíssim la feina de tots 

els altres col·laboradors i 

col·laboradores. 

Ja que  tenim l’opor-

tunitat, recordem que el 

grup és obert, és a dir, 

que acull tothom que hi 
vulgui participar. És obvi 

que la nostra parròquia 

necessita persones dispo-

sades a vèncer la por o la 

timidesa per sortir a llegir 

des de la pròpia convic-

ció i amb la deguda pre-

paració. 

Marta Carbó i Mercè Serrallonga  

Som el grup de litúrgia 

constituït per persones 

creients que  preparem i 

llegim les lectures de les 

misses setmanals. Aques-

tes ja ens vénen donades; 

nosaltres les transmetem 

als assistents de la cele-

bració per tal que el mis-

satge pugui arribar el mi-

llor possible. Intentem de 

llegir sempre recordant-

nos que no estem sols, 

que ens escolten i per ai-

xò en aquell moment ens 

disposem a proclamar la 

Paraula de Déu. 

Ens complau tenir l’opor-

tunitat de donar genero-

sament un servei a la 

comunitat en el seu as-

pecte celebratiu, això ens 

ajuda també a prendre 

consciència de la riquesa 

de les lectures, dels salms, 

de les pregàries i estar 

més atents a l’Evangeli i 

l’homilia. 

Per aquest any ens hem 

fixat alguns objectius 

com: Completar la for-

mació dels lectors inicia-

da el curs passat; poder 

tenir un espai de trobada 

amb tots els lectors per 

preparar les lectures del 

mes i assolir una millor co-

municació i coordinació 

entre els diferents grups 

que preparem les misses 

Estem molt agraïdes pel 

tracte que rebem per 

“Prenem 

consciència de la riquesa  

de les lectures” 

Flama 

Llegir és com una prova: t’has de posar en sintonia per arribar a l’altre  

“El grup és obert:  

acull tothom que hi vulgui 

participar” 
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Grup de guitarres  

Mercè, Valle, Conchi,  

Maria, Salomé, Mònica, 

Arnau, Pepita, Bet, Marta, 

Pilar i Teresa. Som un grup 

que ens agrada tocar la 

guitarra i cantar cançons.  

Ho fem per alegrar i fer 

participar infants, pares i 

feligresos, sobretot de la 

missa familiar que se ce-

lebra cada últim diumen-

ge de mes. 

Sentim la inquietud i les 

ganes de conèixer i apro-

fundir la fe en Jesucrist i 

Déu Pare, i el nostre mitjà 

és la música. 

La comunitat parroquial 

ens anima a continuar. 

També hi ha una persona 

dins del grup que coordi-

na i ens comunica amb 

els altres grups de la 

parròquia. 

El que també ens agrada 

més és anar millorant i 

ampliant el repertori i mo-

dernitzar-lo. 

Els nostres objectius a as-

sumir en aquest curs són: 

Ampliar el repertori, tal 

com hem dit anterior-

ment. 

Tenir més en compte les 

cançons que s'ensenyen 

a la catequesi perquè si-

guin més significatives per 

als infants. 
Participar en les celebra-

cions que ens convidin: 

pregàries de quaresma, 

viacrucis, trobades juve-

nils, trobades de cant, 

misses, etc. 

Ampliar el grup i aportar 

nous instruments. 

Per tant, a tu que estàs 

llegint aquestes ratlles, si 

vols formar part del “Grup 

de Guitarres” Ja t’hi pots 

apuntar… On? A la rec-

toria. T’esperem!  

La música, el nostre granet de sorra  

FLAMA 

Grup de guitarres, que animen una de les celebracions. 

“Volem ampliar el grup  

i aportar –hi nous instru-

ments” 

GRUP DE GUITARRES 

La comunitat parroquial ens 

anima a continuar 

Redacció. Parlant amb 

amics d’altres parròquies 

ens adonem de la impor-

tancia de la dedicació 

dels grups de litúrgia per 

mantenir l’església forta:  

no podem negar, si per 

exemple, ens fixem, amb 

les de guitarres i cant, 

que la seva tasca, ha 

aportat positivament un 

major coneixement, per 

part de tothom, de molt 

més repertori del mateix 

Missal o d’altres Canço-

ners que han fet habitual.  

Un estímul 

enriquidor  
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llores que en el nostre 

camp es poden fer: quan 

falten draps per treure la 

pols, algun producte que 

s’ha acabat. Les perso-

nes que entren “noves” 

se senten acollides i fa la 

sensació que és una fei-

na que ja han fet tota la 

vida; pensem que, sense 

adonar-nos-en, s’han cre-

at uns bons equips de tre-

ball. Valorem i ens sentim 

valorades en el que fem. 

Estem ben organitzades, 

no només sobre el calen-

C.G, M.V. 

Som diversos els grups de 

manteniment i neteja: 

Uns es cuiden de la ca-

pella de Sant Antoni, una 

capelleta que sempre es-

tà a punt per als esdeve-

niments que si celebren. 

Un altre grup, format per 

tres persones, es cuiden 

de la capella del Socós. 

De la capella de la Mare 

de Déu dels Dolors, tam-

bé hi ha dos grups d’ ad-

ministradores que en te-

nen cura i que cada dos 

anys se’n renova la mei-

tat. Hem de destacar la 

gran dedicació que hi es-

mercen en tenir molt cui-

dada aquesta capella, 

tan per a la missa diària 

que s’hi celebra com per 

les festes explícitament 

dedicades a la Mare de 

Déu dels Dolors. Dos 

grups més, quinzenal-

ment, fan neteja de la 

nau central de l’església.  

Ens sentim recolzades i 

orgulloses quan algú que 

ve, foraster, o no, ens fa 

notar que ho tenim molt 

net i endreçat. 

En dies assenyalats com 

la Festa del Pi que, val a 

dir, tot queda una mica 

de cap per avall, sempre 

tenim qui ens ve a ajudar 

a posar-ho altra volta en 

ordre. Això és bonic i ens 

Sempre hi ha qui està pendent que no manqui res 

NETEJA I ORNAMENTACIÓ 

agrada perquè t'adones 

que no som soles en veu-

re la importància que té 

que tot estigui net i al seu 

lloc.  

Ens ho hem pres una mi-

ca com si fos casa nos-

tra . I no sols això, sinó 

que si el lloc és acollidor, 

sempre és més propici al 

recolliment i a la pregària  

Entre tots anem solucio-

nant les petites o gran mi-

R. Dintre el grup de manteniment i neteja hi ha el grup de les Administradores dels 

Dolors, que s’ocupen primordialment de la cura de la Capella Fonda, dedicada a la 

Mare dels Dolors. La historia remota de les Administradores se’ns escapa encara, 

però sembla ser que prové del segle XVIII que és quan es creen altres confraries 

amb la mateixa advocació. Destaca, per exemple, Santa Maria de Mataró, en que hi 

intervingueren prohoms de la ciutat i artistes pintors de primer nivell, com Antoni 

Viladomat i que tenen una de les capelles més belles de Catalunya. A Centelles les 

Administradores també havien participat en processons. Actualment la seva tasca es 

limita a la cura i al manteniment de la Capella. Tasca que totes desenvolupen amb 

gran zel i respecte. Moltes són mares i poden entendre millor el sofriment de Maria i 

el significat profund de la tasca que desenvolupen en concordança amb la Comuni-

tat. Darrerament, per subratllar el seu servei, cada 15 de setembre, Festa de la Mare 

de Déu dels Dolors, desprès de la missa fan berenar compartit amb els amics de la 

parròquia. 

“La nostra feina és agraïda“ 

Continua a la pàg. 4 
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F lama Parr oqu ia l  

dari, sinó també a la 

pràctica. Quan ens toca, 

som allà fent fermança. 

Per algunes, aquesta fei-

na, ja sigui al comença-

ment o al final, ens serveix 

també de pregària. San-

ta Coloma i la Mare de 

Déu dels Dolors saben bé 

de les nostres dificultats i 

del nostre agraïment. 

Ja veieu que tot ho escri-

vim amb femení... i es 

que en aquests afers en-

cara som les dones les 

més disposades. 

Volem recordar que des 

de l’inici del grup, ara fa 

29 anys, encara comp-

tem amb dues persones 

d’aquell primer grup, Te-

re s a  C o d i n a  q u e 

col·labora en la neteja i 

Maria Giol que procura 

que en els sagraris no hi 

faltin mai les flors. 

Hi ha d’altres feines que 

volem destacar aquí que 

sense ser de neteja són 

igual o més importants. A 

la capella del Socós hi ha 

unes persones que cada 

dia de l’any, i un any rere 

l’altre, obren el matí i tan-

quen al vespre la porta 

de la capella, aquesta 

capella situada al bell 

mig del carrer principal 

de la nostra vila està 

oberta al vianant que hi 

pot entrar, per fer una 

pregària o una salutació 

a la Verge. 

Igualment les persones 

que tenen cura de les 

flors, les tovalles els ciris... 

tot el que fa referència al 

culte, sempre hi ha qui 

està pendent que no 

manqui res. 

Estem contentes de fer el 

que fem, només dema-

nem que la salut ens 

acompanyi per poder 

continuar com ara, tenint 

en compte que tothom 

que s’hi vulgui afegir, serà 

benvingut. 

“Aquesta feina ens serveix també de pregària” 

Margarita Cerdà 

Som un grup més de la 

nostra parròquia. Les per-

sones que el formem no 

fem grans coses sinó ben 

senzilles  i alhora necessà-

ries, ja que només es nota 

el que fa aquest grup 

quan es deixa de fer.  

Obrir l’església, tancar-la, 

estar atents a tot el que 

és necessari per a les ce-

lebracions; és a dir, pre-

par el que necessitem 

per a les celebracions de 

cada dia.  

A les persones que for-

mem aquest grup ens 

agrada que tot estigui a 

punt. Un servei senzill que 

es fa amb gust i alegria. 

Seria bo poder tenir 

l’església oberta molt 

més temps. 

Una tasca necessària 

SAGRISTANS 

Continua de la pàg. 3 

Arxiu Flama 

Sopar d’Emaús (1648), de Rembrandt. On 

el servent reconeix de seguida el Senyor, 

abans que els dos deixebles. 

“En aquests afers  

encara som les dones les més 

disposades” 


